
 

w sprawie zasad i trybu udziału
i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawieraj
połoŜonych na terenie Gminy Miasta Lipna w tym budynków komunalnych, socjalnych, 
oświatowych, wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych które b
ze środków Wojewódzkiego Fundu
Toruniu 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz
(Dz. U.   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó
związanych z gospodarką odpad
na terenie gminy  Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy 
NR XXV/199/08 Rady Miejskiej w Lipnie 
Miasta Lipna  zarządza, co nast

W celu umoŜliwienia pozyskania 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zdj
odpadów niebezpiecznych zawieraj
terenie Gminy Miasta Lipna 
fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowy
w regulaminie stanowiącym zał

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urz
w Lipnie  oraz  w sposób zwyczajowo przyj

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podj

                                                   
 
 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 40/2011 
Burmistrza Miasta Lipna  
z dnia 31 maja 2011 rok 

udziału w przedsięwzięciu polegającym na zdj
w niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomo

onych na terenie Gminy Miasta Lipna w tym budynków komunalnych, socjalnych, 
wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych które będzie 

rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm), w celu wspierania przedsi

 odpadami i ochroną powierzchni ziemi, zgodnie z obowi
Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Lipna 

NR XXV/199/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 października 2008 roku
dza, co następuje:  

§ 1 

liwienia pozyskania środków przez Gminę Miasta Lipno  
rodowiska i Gospodarki Wodnej na zdjęcie, transport i utylizacj

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomoś
Miasta Lipna , ustala się zasady i tryb przyjmowania wniosków od

wspólnot mieszkaniowych  na udział w w/w przedsię
cym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

ega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urz
w sposób zwyczajowo przyjęty.    

§ 3 

ycie z dniem podjęcia.  

                                                    

zdjęciu, transporcie  
cych azbest z terenu nieruchomości 

onych na terenie Gminy Miasta Lipna w tym budynków komunalnych, socjalnych, 
ędzie dofinansowane  

rodowiska i Gospodarki Wodnej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
n. zm), w celu wspierania przedsięwzięć 

 powierzchni ziemi, zgodnie z obowiązującym 
Miasta Lipna przyjętym uchwałą 
dziernika 2008 roku  Burmistrz 

 z Wojewódzkiego 
cie, transport i utylizację  

cych azbest z terenu nieruchomości połoŜonych na 
przyjmowania wniosków od osób 

na udział w w/w przedsięwzięciu określone  

ega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  


